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BÁO CÁO
Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết

 luận kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 
hành chính, hoạt động của Bộ phận Một cửa năm 2022 tại xã Hồng Quang

Thực hiện thông báo số 229a/TB-UBND ngày 08/12/2022 của UBND xã 
về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Hồng Quang 
năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn 
nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong quá trình 
kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Chỉ đạo Tổ chuyển đổi số tích cực hoạt động, hỗ trợ, hướng dẫn công dân 

đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn nộp hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3,4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, 
hướng dẫn đoàn viên, hội viên tổ chức mình nhận thức về chuyển đổi số và thực 
hiện các TTHC tại BPMC xã qua hình thức trực tuyến.

2. Cải cách thể chế 
-  Chỉ đạo công chức chuyên môn trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm 

hành chính, tài liệu, hồ sơ xử lý VPHC các trường thông tin không được ghi đầy 
đủ. Nếu không có thông tin phải gạch chéo. Lập hồ sơ lưu trữ khoa học đánh số 
trang, lập mục lục quản lý lưu trữ phục vụ công tác chuyên môn.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
- Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã ghi sổ họp đánh giá hoạt động 

của Bộ phận Một cửa định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, triển khai cụ thể các 
công việc, đánh giá chất lượng hoạt động hàng tháng của từng ô cửa, từng công 
chức.

- Chỉ đạo cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC nhập đầy đủ thông tin 
cá nhân của công dân như: số CCCD/CMND, số điện thoại, địa chỉ... Tổ chức 
thực hiện  TTHC liên thông: liên thông khai tử, xóa đăng ký thường trú theo quy 
định.

- Chỉ đạo cán bộ Địa chính lập Sổ địa chính, theo dõi biến động đất đai 
của xã. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ
- Công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ đã bổ sung thông tin hồ sơ cán 

bộ, công chức.



5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 
- Cổng thông tin điện tử của xã: thành lập chuyên mục Chuyển đổi số và 

Thông báo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại…; bổ sung thông tin giới thiệu lãnh 
đạo xã và lịch làm việc.

- Thực hiện ký số trên môi trường mạng đúng quy trình, tiến hành sửa 
những văn bản đã thực hiện sai quy trình.

- Thư điện tử công vụ: Chỉ đạo cán bộ công chức tăng cường sử dụng 
hòm thư điện tử công vụ Hmail.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai sâu rộng công tác chuyển đổi số 
trong cán bộ, nhân dân xã.

- Đánh giá nội bộ theo quy trình Hệ thống tài liệu quản lý, chất lượng ISO 
9001:2015 thể hiện rõ công việc làm; rà soát quy trình giải quyết TTHC tại xã.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục sau kết luận kiểm tra công tác cải 
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của Bộ phận Một cửa 
năm 2022 tại xã Hồng Quang ./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thái
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